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El Ple acorda impulsar una oferta
estable d’oci nocturn pel jovent
Mesures per facilitar l’accés a l’habitatge dels més joves i la
creació d’un val esportiu són altres de les propostes aprovades
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L’Escardívol es queda petit
davant l’èxit del Primavera Pop

Atropellen
mortalment
una jove
de 28 anys
que havia
anat al festival
L’oposició
demana
al govern
explicacions
sobre el
dispositiu de
seguretat
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Les avingudes
Electricitat
i Estatut i el
carrer Edison
seran zona 30
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Centenars
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en la 8a edició
de la Cantata
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Els homes que treballen
a l’Ajuntament cobren
un 15% que les dones

El plenari ha aprovat el Pla d’Igualtat intern. / M.C.

seguiment sobre el desenvolupament d’aquest pla.
Superàvit de 7 milions
El govern també ha donat
compte de l’execució del
pressupost del 2021, que
ha estat del 78%, i que ha
registrat un superàvit de 7
milions d’euros. El 2020, el
superàvit va ser d’un milió
d’euros i l’execució del 80%.
D’altra banda, el plenari
ha fet una declaració institucional amb motiu del Dia
Mundial contra el Racisme
i ha aprovat tres mocions
més: una per demanar a la
Generalitat el desplegament
de la nova llei de millora urbana, social i ambiental als
barris; una altra per exigir
que els pisos de la SAREB
passin a formar part del
parc públic d’habitatge i una
darrera per donar suport
al poble saharaui. Les tres
mocions s’han aprovat per
unanimitat a excepció de
la darrera, on el PSC s’ha
abstingut. / M.C.

El Ple aprova ajuts al lloguer pels joves
i treballar per millorar l’oci nocturn
MARTA CABRERA

Els joves i les seves necessitats han centrat part del debat del darrer Ple municipal,
celebrat el 31 de març, amb
diversos projectes i propostes aprovades.
Així, l’Ajuntament crearà
una subvenció per ajudar els
joves i les famílies monoparentals a accedir al mercat
de lloguer de l’habitatge.
Concretament, els ajuts se
centraran a cobrir el pagament de la signatura del
contracte de lloguer, que
majoritàriament recau en els
llogaters. El projecte ha estat
aprovat per tots els grups, a
excepció de Veïns per Rubí,
que considera que “els límits
de renda imposats per rebre
els ajuts són massa baixos i
poques famílies hi podran
accedir”, segons ha explicat
el seu portaveu, Toni García.
D’altra banda, s’ha aprovat per Junta de Portaveus
una moció de l’AUP per crear
un espai referent i estable
per a l’oci nocturn de la
gent jove, amb activitats
diversificades durant els
caps de setmana de tot l’any.
També es proposa crear
figures d’acompanyament

Els joves demanden més activitats d’oci nocturn per no haver de marxar fora de Rubí. / Arxiu

de l’oci nocturn per tal que
aquest sigui segur, igualitari
i saludable. Una altra moció
que també s’ha aprovat per
Junta de Portaveus és la
creació d’un val esportiu,
impulsada per Ciutadans.
Segons ha explicat el seu
portaveu, Roberto Martín,
la intenció “és dinamitzar el
sector esportiu, que ho ha
passat malament durant els
darrers anys”. El val va dirigit
a tota la població adulta i en
especial als joves.
I encara relacionat amb

Es treballarà
per millorar la
salut mental
entre el jovent
el jovent, s’ha aprovat una
moció, consensuada entre
ERC i Cs, també per Junta
de Portaveus, per millorar la
salut mental entre els joves.
Entre altres propostes, la
moció demana que l’Ajuntament creï un Pla de salut
mental per a adolescents
dins de l’estratègia de pro-

moció de la salut i prevenció
del suïcidi, la primera causa
de mort no natural entre
els joves. D’altra banda,
també en l’àmbit sanitari,
s’ha aprovat per unanimitat
el Pla Local de Salut. Segons
ha detallat la regidora socialista Marta Oliva, el document recull l’impacte que
ha introduït la pandèmia i se
centra en reptes com ara “la
prevenció del suïcidi, el benestar de les persones grans
o l’atenció dels col·lectius
vulnerables”.

S’ampliarà l’aparcament de Can Fatjó amb
més d’una trentena de places per a cotxes
En la sessió plenària, s’ha
aprovat el projecte d’ampliació que el govern local va
consensuar amb els veïns
de Can Fatjó i Sant Jordi Parc
després de diverses protestes per la projecció inicial
d’habitatge dotacional en
aquesta parcel·la. Final-

ment, es crearan 36 places
noves per a cotxes, nou
aparcaments per a motos
i l’espai comptarà amb dos
punts de recàrrega elèctrica.
Tot plegat tindrà un cost
de 189.000 euros. L’AUP ha
estat l’únic grup que s’ha
abstingut, perquè considera

que “no és necessari gastar-se els diners en asfaltar
un solar que ja s’està fent
servir d’aparcament”, segons ha dit Betlem Cañizar,
la seva regidora. La portaveu
també ha dit que cal potenciar l’ús del transport públic
i la mobilitat sostenible i

desincentivar l’ús del vehicle
privat.
El regidor de Mobilitat,
Rafael Güeto, ha explicat
que precisament crear noves places d’aparcaments
fora del centre ajuda a impulsar una mobilitat més
sostenible. / M.C.

Els nostres serveis
Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

El plenari de març ha aprovat
per unanimitat el nou Pla
d’Igualtat, que pretén acabar
amb les desigualtats entre
homes i dones en la plantilla
municipal.
La regidora de l’AUP, Betlem Cañizar, ha explicat que,
segons la diagnosi d’aquest
document, a l’Ajuntament
hi ha una bretxa salarial del
15% i també ha dit que hi
ha diferències substancials
entre els sous dels homes i
les dones que fan la mateixa
feina, un fet que “està prohibit per la llei”.
També ha indicat que
segons aquest document, hi
ha hagut 10 casos d’assetjament laboral i un d’assetjament sexual dins de la corporació, però no es recull si les
persones autores d’aquests
comportaments han estat o
no expedientades.
El regidor socialista Moisés Rodríguez ha apuntat
que actualment s’està fent la
regularització de la plantilla
municipal i que es farà un
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Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)

ACTUALITAT

Acord per impulsar mesures i limitar
el pas de camions pel camí d’Ullastrell
la necessitat de prendre
mesures per fer més segur
l’accés als centres eductius i
millorar també la línia d’autobús que passa per la zona.
L’alcaldessa va signar fa uns
dies un decret per prohibir
el pas de camions durant
la mitja hora d’entrada i
sortida de l’institut JV Foix,
una altra de les demandes
del col·lectiu.

M. CABRERA

El Ple del mes de març ha
tingut com a grans protagonistes la mobilitat a la
ciutat i els joves, amb diversos punts de l’ordre del
dia i mocions relacionades
amb aquests dos àmbits.
En primer lloc, el plenari ha
aprovat amb l’abstenció del
govern, format pel PSC i En
Comú Podem, una moció
que demana limitar i reduir
el trànsit de camions en els
accessos de l’institut JV Foix
i l’escola Joan Maragall. Es
tracta d’un text que havia
fet arribar als grups la Plataforma per la Pacificació
del Camí d’Ullastrell.
En concret el text aprovat demana l’aplicació de
mesures per limitar la velocitat de la via a 30 km/h,
la instal·lació de càmeres
de control de la velocitat i
d’accés de vehicles pesant
en els accessos est i oest
del camí d’Ullastrell, una
millora en les voreres i la
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El Ple de març ha aprovat diversos acords relacionats amb la mobilitat. / Localpres-Ajuntament

il·luminació en tot el carrer i la prohibició total del
pas de camions pel camí
de Can Canyadell, on està
l’institut, en horari diürn.
Precisament és per aquest
darrer punt que el govern
de coalició ha decidit no donar el seu suport a la moció,

L’avinguda de
l’Estatut i de
l’Electricitat i el
carrer Edison
seran Zona 30
perquè considera que no és
possible: “No es pot prome-

tre la lluna i després no fer
absolutament res, som més
responsables que això. Tots
volem millorar la situació
del camí d’Ullastrell”, ha
explicat el regidor socialista Rafael Güeto. La resta
de portaveus dels grups
de l’oposició han defensat

Nova ordenança de
mobilitat
En el capítol de control,
l’equip de govern local ha
portat a aprovació inicial
una nova ordenança de mobilitat. Rafael Güeto, regidor
responsable d’aquesta àrea,
ha afirmat que es tracta
d’una ordenança que vol
“protegir els vianants, amb
zones de reserva exclusiva
per on no puguin passar bicicletes ni patinets” i limitar
la velocitat a tots els carrers
del municipi a un màxim de
30 km/h.
Amb aquesta ordenan-

COL·LECCIONS

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ça, els carrers Edison i les
avingudes de l’Estatut i
de l’Electricitat també se
sumen a la Zona 30. També
es limitarà la velocitat a 20
km/h en algunes vies amb
plataforma única i a 10
km/h en les àrees exclusives
per a vianants.
ERC s’ha abstingut en
la votació, ja que considera
que la proposta no ha estat
prou consensuada i que “cal
pensar en la seguretat dels
ciclistes i de les persones
que van en patinet per fomentar-ne l’ús”, segons ha
dit el seu portaveu, Xavier
Corbera.

OBRA NOVA AL CENTRE
SITUADA AL CARRER PRIM.

Edifici de 18 vivendes.
PK i trasters a la mateixa
finca. Plantes baixes i pisos
amb terrasses.
Acabats de qualitat.

VENDA DE
PISOS DES DE

190.000 �
Ref. 12683

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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Troben abandonat
a Rubí el cotxe
d’un pres fugat
Ha aparegut a Rubí el cotxe
amb el qual un pres es va escapar dimarts de la presó de
Lledoners. El reclús anava a
una visita mèdica al dentista
a Terrassa quan amb l’ajut
de dos còmplices i un extintor van aconseguir neutralitzar i despistar els agents
que el custodiaven i fugir. El
vehicle va ser localitzat a la
ciutat, tot i que els Mossos
no ho han volgut conﬁrmar.
La policia continua buscant
el pres, que hores després
d’escapar-se va penjar una
imatge a les xarxes socials
celebrant la fuga. / DdR

Els Mossos
celebren el Dia de
les Esquadres
Els Mossos d’Esquadres va
celebrar dimarts al teatre
municipal La Sala el Dia de
les Esquadres de la Regió
Metropolitana Nord. Durant
l’acte es van guardonar
diversos agents i entitats,
entre ells els responsables
del Servei de Mediació de
l’Ajuntament i la degana del
Jutjat de Rubí. / DdR

Un rubinenc és acusat d’atropellar
mortalment una jove i fugir a la c-1413a
MARTA CABRERA

El que havia de ser una gran
festa amb el primer acte
multitudinari a Rubí després
de la pandèmia va acabar
amb la tràgica mort d’una
dona de 28 anys. La víctima
va ser atropellada quan es
dirigia al seu cotxe aparcat al
voral de la c-1413a després
d’assistir al festival musical
Primavera Pop que havia
tingut lloc durant la tarda i
la nit de dissabte.
El punt quilomètric 11,9
de la carretera comarcal

La dona, de 28
anys, era de
Vilafranca del
Penedès i va morir
després d’arribar
a l’hospital
va ser el lloc exacte on un
vehicle va atropellar la jove,
que es deia Arantxa Pinto i
era veïna de Vilafranca del
Penedès, segons ha informat el setmanari comarcal
El Cargol.
El conductor responsa-

L’atropellament va ser al voral de la carretera. / M.C.

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

ble de l’atropellament va
fugir de l’accident i la dona
va ser traslladada a l’Hospital
Mútua de Terrassa, on poc
després va morir.
Els fets van succeir quan
passava mitja hora de la mitjanit de dissabte, una hora i
mitja després que acabés el
festival, que va congregar
milers de persones al recinte
de l’Escardívol.
Homicidi imprudent
La Policia Local, amb l’ajut
de la resta de cossos de
seguretat, va iniciar immediatament una investigació
per trobar al responsable de
l’accident. Gràcies a la recollida de fragments del cotxe
i als testimonis que van presenciar l’atropellament, van
poder identiﬁcar el vehicle i
el van poder trobar aparcat a
la ciutat el mateix diumenge.
El dilluns, el conductor, que
no és el titular del vehicle
implicat, va ser detingut com
a presumpte autor dels fets.
Segons ha informat Ràdio Rubí, es tracta d’un home
que viu al Pinar i que té
antecedents policials per
narcotràfic. El presumpte
autor de l’atropellament ha
passat a disposició del jutjat

L’accident s’ha produït en un lloc
habitual d’aparcament quan es fan
grans esdeveniments a l’Escardívol

Nombrosos vianants al vial on hores després, més al nord, atropellarien mortalment una dona. / RubiTV

L’accident va succeir al voral de la C-1413a, una zona
sense vorera i amb escassa il·luminació on habitualment
aparquen els vehicles quan hi ha grans esdeveniments
a l’Escardívol, com el Primavera Pop o la Festa Major.
Dissabte, durant tota la tarda i la nit, la zona va estar
molt transitada per vianants. Alguns per anar o venir dels
cotxes aparcats i altres perquè van intentar saltar el mur
per la zona més propera al recinte de l’Escardívol quan
els organitzadors van tancar l’accés al concert perquè
s’havia superat l’aforament.
d’instrucció número 2 de
Rubí, que ha decretat presó
provisional sense ﬁança i l’ha
acusat d’un delicte d’homicidi imprudent.
L’alcaldessa, Ana M. Mar-

tínez, ha traslladat el “condol
a la família” de la víctima i
ha felicitat la policia “per la
diligència” a l’hora de detenir
el presumpte responsable de
l’accident.

L’oposició demana al govern
explicacions sobre el dispositiu
de seguretat del festival
Arran de l’atropellament
mortal que va succeir a la
C-1413a una hora i mitja
després de la ﬁnalització del
Primavera Pop, la majoria
de partits de l’oposició han
demanat a l’executiu local
que doni explicacions sobre
el dispositiu de seguretat.
El portaveu d’ERC, Xavier
Corbera, ha dit en roda de
premsa que la ciutadania
es mereix que “el responsable polític i el responsable
tècnic del dispositiu de seguretat donin explicacions
sobre les mesures que van
funcionar i les que no”,
i ha afegit que si no ho
fan, Esquerra convocarà un
Ple extraordinari per parlar sobre aquesta qüestió:
“Creiem que és un fet prou
greu. No pot ser que un esdeveniment lúdic acabi amb
aquesta tragèdia”.

A més de l’accident de
trànsit, Esquerra ha recordat
que durant el transcurs del
festival es va produir “una
allau de centenars persones
que van intentar accedir al
recinte i no podien i que van
acabar entrant” i aﬁrma que
cal aclarir què va passar i si
es va superar l’aforament.
Segons els organitzadors,
van participar 20.000 persones al festival, tot i que
l’aforament de l’Escardívol
és de 17.000 persones. La
Policia Local, a hores d’ara,
encara no ha facilitat dades
sobre quanta gent hi havia.
També el portaveu de
Ciutadans, Roberto Martín,
ha demanat explicacions.
Ho ha fet a través de les
xarxes socials demanant
“un comunicat oﬁcial oferint
explicacions”.
El regidor Toni García,

portaveu de Veïns per Rubí,
també ha criticat a les xarxes
socials l’actuació de l’Ajuntament i ha anunciat que ha
informat que ha demanat a
través d’una instància informació de tot el dispositiu de
seguretat.
Per la seva banda, la
regidora de l’AUP ha dit que
han demanat explicacions
en una Junta de Portaveus
i es mantenen a l’espera de
rebre una resposta abans de
posicionar-se.
Per últim, el Partit Popular també ha criticat l’actuació. El seu dirigent, Juan José
Giner ha dit en declaracions
a Ràdio Rubí que espera que
després del que ha passat
es “prenguin mesures per
evitar una nova desgràcia” i
que no és “continuïn eludint
responsabilitats en matèria
viària”. / M.C.

ACTUALITAT

La gent gran que viu en residències ja
pot rebre visites de forma normalitzada
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya
ha introduït canvis en les
mesures de protecció de
les residències de gent gran
per la pandèmia de covid-19
encaminats a recuperar
la normalitat en aquests
centres. Es redueixen les
quarantenes i aïllaments
i s’aixequen restriccions
per a fer activitats, visites i
sortides. Tot i això, encara es
mantenen algunes mesures
de protecció i seguretat,
donada la vulnerabilitat
del col·lectiu i l’entorn
residencial.
Segons han informat
els departaments de Salut
i Drets Socials, els residents
que siguin contactes estrets
d’una persona infectada
de covid no hauran de fer
quarantena. A més, els
contactes estrets que hagin
passat la covid en els 90
dies previs podran estar als
espais comuns i participar
en les activitats habituals
de la residència, sempre que
es mantingui una ventilació
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Les persones que viuen en una residència de gent gran ja poden sortir i rebre
visites amb normalitat. / Arxiu

adequada. Sí se’ls faran
proves per detectar possibles
casos asimptomàtics,
hauran d’utilitzar mascareta
quirúrgica i, si no és possible,
mantenir la distància de
seguretat i una ventilació
correcta.
Els aïllaments de les
persones residents amb
covid passen a ser de
cinc dies si no presenten
símptomes en les 24 hores
anteriors. Els professionals
que tinguin covid també es
reincorporaran després de 5
dies si no tenen símptomes i

després de donar negatiu en
un test d’antígens.
En el cas que ingressi
una persona no vacunada
o vacu n ad a d e fo rma
incompleta o que no hagi
passat la covid en els últims
tres mesos, haurà de fer
una quarantena de 10 dies
en una zona groga i se li farà
una prova de covid.
Visites normalitzades
Pel que fa a les visites,
aquestes es normalitzen
sense limitació de persones,
ni de nombre de visites, ni

de lloc, però amb mesures
de protecció individual,
com ara dur mascareta i
rentar-se les mans. També
es promou la participació
en les activitats habituals
dels centres residencials i les
sortides dels residents que
no siguin contacte estret ni
positius de covid.
Es recomana mantenir
els grups estables de
convivència, ja que s’han
demostrat molt eficaços
per la detecció i aïllament
de la malaltia. També es
mantenen de forma
temporal els cribratges als
professionals, voluntaris i
alumnes en pràctiques.
Amb relació als centres
de dia de gent gran no
integrants en residències;
residències i serveis
d’atenció diürna per a les
persones amb discapacitat
i llars amb suport temporal
o permanent per a altres
col·lectius no es consideren
àmbits vulnerables i es
prendran les mateixes
actuacions i mesures que
les de la població general.

La mascareta en interiors
deixarà de ser obligatòria
a partir del 20 d’abril
El Consell de Ministres
aprovarà la retirada de
l’obligatorietat de portar la
mascareta en espais interiors el 20 d’abril, quan es
publiqui el decret al Butlletí
Oficial de l’Estat. A partir
d’aquest dia, només caldrà
dur la mascareta en entorns
sanitaris i sociosanitarits i al
transport públic.
El Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya feia setmanes que
havia demanat aquesta mesura, però que un cop s’ha
fet pública tampoc ha agradat als seus responsables.
Segons Salut, l’anunci és

La mascareta
s’huarà de portar
posada als
centres sanitaris
i sociosanitaris i al
transport públic
positiu, però lamenta que
es retardi fins després de
Setmana Santa. Per aquest
motiu, ha comunicat que a
Catalunya els alumnes no
hauran de portar mascareta a partir del 19 d’abril,
dia que es reincorporen de
les vacances de Setmana
Santa. / DdR

La mascareta deixarà de ser obligatòria a botigues i comerços. / C.B.

Support
Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria

TARIFES REDUÏDES
— Atenció psicològica i psiquiàtrica a nens,
adolescents i adults.
— Horari de dilluns a divendres.
Josep Trueta, s/n, Sant Cugat del Vallès
Parada Ferrocarrils: Hospital General de Catalunya

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut

Contacta amb nosaltres:
clinicasupport@uic.es
935 042 001
uic.es/support
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El moviment pensionista
recollirà firmes per
desprivatitzar la sanitat
En la darrera trobada del
Moviment per unes Pen·
sions Públiques Dignes
de Rubí i Rubí Sanitat, el
col·lectiu ha explicat que
després de Setmana Santa
iniciarà una recollida de
signatures dins de la Inicia·
tiva Legislativa Popular per
portar a debat al Congrés
la llei que permet l’entrada
d’empreses privades a la
sanitat pública.
La proposta, impulsada
per la Coordinadora Anti·
privatització de la Sanitat,
en la qual participen cen·
tenars d’organitzacions,
entre les quals Rubí Sani·

ACTUALITAT
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tat. Per tal que la iniciativa
prosperi cal que es recullin
mig milió de signatures a
tot l’estat.
D’altra banda, el col·
lectiu també s’ha mostrat
disconforme amb la pro·
posta d’impulsar Plans de
Pensions Privats d’Empre·
sa. Consideren que aquesta
mesura perjudicarà els in·
gressos de la Seguretat So·
cial en benefici dels grans
bancs i que això podria
posar en risc les pensions
actuals i futures, a més de
suposar una pèrdua d’in·
gressos pels treballadors
actuals. / DdR

Mig centenar de persones surten
al carrer en suport al poble saharaui
LARA LÓPEZ

Prop d’una cinquantena de
persones es van manifes·
tar pels carrers del centre
de Rubí per reivindicar la
llibertat del poble saharaui
el passat divendres. La mo·
bilització, convocada per
l’entitat Rubí Solidari, va
començar a la de Pere Agui·
lera, seguint pels carrers
de l’illa de vianants fins al
passeig de Francesc Macià,
on està l’edifici dels Jutjats,
per finalitzar la manifestació
al mateix punt d’inici.
Els manifestants van
fer escoltar les seves veus
amb consignes com “Sán·
chez, aprèn, el Sàhara no es
ven”, “Marruecos, culpable,
gobierno responsable” o
“Sàhara llibertat, Polissari
vencerà”. Durant la manifes·
tació, es van mostrar bande·
res del Sàhara Occidental i
pancartes per defensar el
dret d’autodeterminació del
poble saharaui.
La mobilització es va
convocar per protestar con·

Manifestants en suport al Sàhara Occidental. / L.L.

tra el canvi de posició del
govern espanyol respecte al
futur del Sàhara Occidental,
que es va fer públic fa unes
setmanes. L’executiu en·
capçalat per Pedro Sánchez
avala ara la proposta marro·
quina d’atorgar autonomia a
la zona, contràriament a la
posició defensada històrica·
ment de fer un referèndum
d’autodeterminació, també
avalada per les Nacions
Unides.
Núria Salamé, vicepre·
sidenta de la Federació

d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sah·
rauí, va protagonitzar un
parlament a la plaça Pere
Aguilera, afirmant que les
postures d’Espanya al Sàha·
ra Occidental i a Ucraïna són
totalment contradictòries:
“S’està treballant perquè
Rússia no s’apoderi d’Ucra·
ïna i aquest país sigui lliure i,
en canvi, el Sàhara continua
ocupat”.
Segons Salamé, aquesta
és la segona traïció del go·
vern espanyol al Sàhara Oc·

Commemoren amb diverses
activitats del Dia de l’Autisme
L’objectiu de la iniciativa és derogar la llei que permet a empreses privades gestionar centres de sanitat pública. / L.L.

Alumnes de 4t d’ESO
de Maristes impulsen
un projecte sobre la pau
L’alumnat de 4t d’ESO de
l’escola Maristes Rubí està
desenvolupant un projecte
al voltant dels conflictes
armats que hi ha al món
sota el títol ‘Gestos de PAU’.
Partint d’una xerrada
de Xavier Garí, doctor en
Història Contemporània,
sobre la situació que s’està
vivint a Ucraïna, els alum·
nes cercaran informació
sobre la resta de guerres
que hi ha al món i que estan
invisibilitzades.
Després, els estudiants
se centraran en les víctimes
del projecte Camins de
Refugi i faran memòria his·
tòrica sobre això fent també
la ruta de les onze Stolpers·

teine que hi ha a Rubí
El projecte busca també
incidir en quines són les
causes dels conflictes, tot i
que a vegades poden resul·
tar confuses, apropar-se al
mercat armamentístic i a la
lluita pels recursos naturals,
una de les causes principals
dels conflictes bèl·lics.
Al final, l’alumnat par·
ticipant en la iniciativa ex·
posarà el projecte en uns
plafons que es mostraran
a l’entrada de l’escola i es
faran uns podcasts que es
penjaran a les xarxes socials
amb campanyes i iniciatives
a favor de la pau per sen·
sibilitzar el conjunt de la
població. / DdR

Rubí ha commemorat aquest
cap de setmana el Dia Mun·
dial de Conscienciació sobre
l’Autisme amb un seguit d’ac·
tivitats organitzades per l’en·
titat RubíTEA. El primer dels
actes va tenir lloc dissabte al
pavelló de Can Rosés amb
un partit del CEF Can MirRubíTEA, una parada infor·
mativa i venda de productes.
El mateix dia, el consistori va
il·luminar la façana de color
blau, que identifica l’autisme.
El diumenge les activitats
es van traslladar a la urba·
nització de Castellnou, on
s’ha fet la Festa de l’Autisme,
amb tallers familiars i un
àpat final. La presidenta de
l’entitat, Esther Martínez, ha
fet lectura del manifest, en·
globat dins la campanya ‘Un
feliç viatge per la vida’. El text
vol fer arribar a la societat
les necessitats i desitjos de
les persones amb autisme i
les seves famílies en relació
a diferents aspectes que
incideixen en la seva qualitat
de vida: la detecció precoç
i l’atenció des dels primers

moments del diagnòstic,
l’educació, l’ocupació, el
suport per a la inclusió en la
comunitat, el respecte a les
seves preferències indivi·
duals i a construir una vida
independent, i una atenció
sociosanitària adequada i
específica en totes les etapes
de la vida. L’alcaldessa, Ana
M. Martínez, va participar en
l’acte explicant les iniciatives

que duu a terme l’Ajunta·
ment en aquest àmbit.
Els actes del Dia Mundial
de Conscienciació de l’Autis·
me van acabar dilluns amb
una xerrada a la Biblioteca
Mestre Martí Tauler sota el
títol ‘Comprendre i tractar
l’ansietat en l’autisme’, a
càrrec de la psicòloga clínica
i directora de la Fundació
Bellaire Olga Gisbert. / DdR

Una de les activitats va ser un partit de futbol sala. / Localpres-Ajuntament

cidental. Considera que la
primera va ser el 1975, amb
la marxa sobtada de l’es·
tat espanyol de la colònia,
quan el Marroc va ocupar
militarment el territori, una
situació que continua vigent
fins ara. “Espanya continua
sent l’administradora legal
d’aquest territori, l’únic
territori a l’Àfrica que encara
no ha estat descolonitzat”,
ha sentenciat Salamé.
A més, des de l’entitat
denuncien que als mitjans
de comunicació hi ha un si·
lenci absolut sobre què està
passant a la zona ocupada
del Sàhara, on, segons la
Federació, s’estan produint
violacions contra els drets
fonamentals dels seus ha·
bitants.
Segons l’ONU, hi ha
173.000 saharauis que vi·
uen des de fa més de 40
anys en els cinc camps de
refugiats que estan ubicats
al sud d’Algèria, enmig del
desert, i que sobreviuen
principalment per l’ajut
humanitari internacional.

Concentració a
favor del català a
l’escola el 20 d’abril
Diverses entitats locals han
convocat una concentració
el 20 d’abril a les 20 h a la
plaça de Pere Aguilera sota
el lema “Contra la repressió:
el català a l’escola i arreu”.
La mobilització defen·
sarà el sistema d’immersió
lingüística i també l’ús so·
cial del català en la resta
d’àmbits. Està previst que
hi intervinguin l’escriptor i
il·lustrador Enric Larreula i
l’actriu Carme Sansa. Fa unes
setmanes, el Tribunal Supe·
rior de Justícia de Catalunya
va sentenciar que el 25%
de les classes a Catalunya
s’han de fer en castellà. Una
resolució que ha motivat
diverses protestes per part
de la comunitat educativa.
La concentració ha estat
convocada per l’ANC, el CDR,
el Consell Local per la Repú·
blica i Òmnium. Aquest col·
lectiu acostuma a convocar
les manifestacions reivindi·
catives per la independència
el dia 16 de cada mes, però
per la coincidència amb la
Setmana Santa, s’ha decidit
fer-la el 20 d’abril. / DdR

ACTUALITAT

L’Ajuntament distribueix 300 targetes
moneder per ajudar un miler de famílies
REDACCIÓ

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí van distribuir 339 targetes moneder
per a alimentació bàsica
el 2021. Un total de 1.067
persones en situació de
vulnerabilitat es van beneﬁciar d’aquesta modalitat
d’ajuda, que es gestiona
a través de l’organització
Creu Roja.
El projecte municipal
de suport a l’alimentació
infantil i familiar busca normalitzar els circuits d’accés
a béns de primera necessitat. A través del sistema
de targetes moneder, les
persones beneﬁciàries poden aconseguir els aliments
que requereixen en establi-
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L’ajut permet a les famílies comprar aliments frescos. / Ajuntament

ments de proximitat, sense
necessitat d’acudir a espais
benèﬁcs. Com ha explicat la
regidora de Serveis Socials,

Yolanda Ferrer, “això ajuda
a evitar la seva estigmatització, alhora que els fa sentir
millor perquè es fan plena-

ment responsables de la
seva economia domèstica”.
Les targetes moneder
són nominatives i es carreguen amb un import predeﬁnit, en funció de les persones que integren la unitat
de convivència. Amb elles
es poden adquirir tot un
seguit de productes bàsics,
com ara aliments frescos,
segons les necessitats de
cada família i durant un període màxim de tres mesos.
El 2021, es van fer 1.537
recàrregues a les 339 targetes concedides. L’import
mitjà per família va ser de
600 euros i el projecte va
suposar una despesa anual de 173.070 euros, dels
quals 110.310 euros van ser
aportats per l’Ajuntament.

El Portal Immobiliari
incorpora els locals
comercials disponibes
El Portal Immobiliari de
l’Ajuntament de Rubí incorpora els locals comercials
a la seva oferta d’espai per
a persones empresàries o
emprenedores. Els usuaris
d’aquest portal poden fer
consultes sobre l’oferta de
locals comercials, oﬁcines,
centres de negoci, naus i
solars industrials de Rubí.
D’aquesta manera, el portal
facilita la cerca de localitzacions i espais a persones que
vulguin instal·lar o traslladar
el seu negoci al municipi.

Aquesta eina és una iniciativa de l’Oﬁcina de Serveis
a l’Empresa de l’Ajuntament
de Rubí amb la col·laboració
de les principals immobiliàries de la ciutat que facilita
l’accés a l’oferta de sòl i
sostre industrial i comercial
de Rubí.
Després d’omplir un
formulari, les persones
usuàries reben informació personalitzada per part
dels agents de la propietat
immobiliària i els administradors de ﬁnques. / DdR

Agbar i l’Ajuntament reivindiquen la
protecció als consumidors vulnerables
REDACCIÓ

La Biblioteca va acollir dijous de la setmana passada
la jornada ‘El servei d’aigua
i la garantia dels drets dels
consumidors’, organitzada
per la companyia de subministrament de l’aigua a
Rubí, Agbar, amb el suport
de l’Ajuntament. La trobada va estar presidida per
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i va comptar també
amb les intervencions de la
regidora de Serveis Socials,
Yolanda Ferrer, del director
de l’Agència Catalana del
Consum, el rubinenc Francesc Sutrias, i de la directora
de Clients d’Agbar, Núria
Latorre.
L’alcaldessa va recordar

Autoritats assistents a la jornada. / Localpres-Ajuntament

el conveni vigent des del
2016 entre l’Ajuntament
i Agbar —anteriorment
Sorea—, pel qual la companyia subministradora es

compromet a mantenir un
fons de solidaritat que eviti
els talls de servei a persones
en situació de vulnerabilitat
econòmica o risc d’exclusió

social. Més de 6.000 famílies
de la ciutat ja s’ha beneﬁciat
d’aquesta reserva econòmica i de les boniﬁcacions i
facilitats de pagament que
ofereix la companyia. “Les
empreses subministradores
són una peça important
per detectar nous casos de
vulnerabilitat o per evitar la
croniﬁcació dels existents.
Aquest equip de govern és
sensible a aquesta realitat
i, conjuntament amb Agbar, treballem per trobar
solucions i garantir un subministrament bàsic”, va dir
l’alcaldessa. Sutrias també
va destacar positivament la
política d’Agbar d’atenció a
les persones consumidores,
especialment a les més vulnerables.

El portal incorpora aquesta nova eina. / Localpres-Ajuntament

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com
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n els darrers dies s’ha parlat molt de
joves a la ciutat en l’àmbit polític,
especialment perquè durant el Ple
de març es van aprovar diverses mesures
per millorar la qualitat de vida d’aquest
col·lectiu, però també per la celebració del
festival musical Primavera Pop
L’Ajuntament s’ha compromès a iniciar
accions per tal d’afavorir l’oci nocturn a la
ciutat i així donar als rubinencs l’opció de
gaudir del seu temps lliure durant el cap
de setmana a la ciutat, sense necessitat
de desplaçar-se fora del municipi. No és
un secret que l’oferta d’oci juvenil, especialment nocturn, és escassa i es redueix a
la celebració de concerts puntuals i actes

EDITORIAL

El jovent, el futur
que organitzen entitats, com per exemple
La SoniK. Abans de la pandèmia, hi havia
alguns concerts al Centre Cívic del Pinar,
que tampoc és el lloc més idoni per fer una
trobada juvenil nocturna, tenint en compte
que no és un lloc per arribar-hi a peu. Pel
que fa a les iniciatives privades, l’oferta és
clarament insuficient i l’èxode de joves que
van a municipis veïns per sortir de festa es
repeteix durant les nits del cap de setmana.

Això també provoca altres problemes, com
ara que grups de joves al carrer molestin
als veïns durant la nit, com passa en moltes
places de la ciutat.
La falta d’oci juvenil ens hauria de preocupar, perquè consolida la visió de Rubí
com a ciutat dormitori entre el jovent i el
que nosaltres volem és una ciutat viva, on
la gent es trobi a gust i còmode i on pugui
descobrir el seu espai i fer-hi créixer el seu

projecte vital.
Malauradament, el de l’oci juvenil no
és l’únic problema que tenen els joves a la
ciutat. En un àmbit molt menys present en
l’esfera pública, però extremadament important, hi ha la qüestió de la salut mental
entre el jovent. Ja ho era abans de la pandèmia, el 2019 per primera vegada el suïcidi va
ser la primera causa de mort entre els joves.
La pandèmia ha empitjorat encara més la situació perquè els joves han hagut de reduir
la seva vida social. I això s’ha traduït en un
malestar emocional que en alguns casos ha
derivat en problemes greus de salut mental.
Caldran mesures específiques per detectar
aquests joves i ajudar-los.

CARTES DE LA CIUTADANIA
Una societat més deshumanitzada
Visc a Rubí, ciutat on he exercit de farmacèutica, titular d’oficina de farmàcia durant 45 anys,
als quals hi havia la figura entranyable del
metge de capçalera, amb personalitats com
el Dr. Maximí Fornés que aquí es coneixia com
el patatetes perquè a tothom li receptava un
caldet i unes patatetes. El seu fill, el Dr. Josep
Fornés que anava pels carrers sempre corrents
i tants d’altres, sense oblidar el nostre proper
i estimat Dr. Francesc Vaqués, que en quant el
malalt li trucava, corria a escoltar-lo i la curació
en un 50% de les vegades estava garantida.
Avui en dia, la medicina funciona per
telèfon, via Cap, i si és una urgència, directe
a l’hospital. Això pressuposa gaudir de bona
salut i bons coneixements tecnològics. Les
persones grans no tenim ni una cosa ni l’altra.
També estan els que viuen sols i els que no
tenen possibilitat de desplaçar-se. Crec que
ja que l’esperança de vida va en augment,
aquests problemes seran cada dia més importants. La societat, en general s’ha deshumanitzat, ja no es parla per al sol gust de parlar. Ara

es parla amb el telèfon mòbil, i els vells fem
nosa, som com residus d’altres generacions.
Potser sí que la societat actual té raó, però
almenys volem donar la nostra opinió.
Clara Roca Martínez
Trump i Biden
El mundo sonrió y se encontró feliz cuando
Joe Biden le ganó las últimas elecciones en
EE.UU a Donald Trump. Mi pregunta es qué
ha hecho Biden en su gran nación desde que
ganó esas convulsas elecciones. Respondo
con conocimiento de causa que no ha hecho
absolutamente nada. Donald Trump hacía
cosas (la mayoría malas), pero trabajaba, se
movía. Joe Biden, me recuerda en su política
a Obama, es decir, lo que yo catalogo de inacción política. Así, yo también soy político:
no hago nada y de esta forma no me puedo
equivocar. Caliento el sillón de Presidencia y
que la valentía de las críticas se la otorguen
a otro. ¡Deplorable, pero siendo justos, es la
verdad de las verdades!
José Antonio Avila López

El Tuit de la setmana				

5 d’abril

Xavier Corbera
@xcorbera

Un dia passarà una
desgràcia. Aquesta parada
de bus és un perill. És la
que dona servei a l’escola
de música, l’escola bressol,
escola d’Art i la ràdio.
@AjRubi ho hem dit
repetidament. #rubicity

Dipòsit legal: B 35129-1993

FOTODENÚNCIA

Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L.
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat
Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289
(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades
i inserides en les seves pàgines.
La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:

Degradació de la plaça dels Nens
A la plaça dels Nens, a Les Torres, per l’accés al costat del túnel del carrer Edison hi
ha un problema molt gran. Aquest accés és
només per al pàrquing dels veïns i sempre
és ple de cotxes aparcats amb el risc que
el camió dels bombers no hi podria entrar,
fins i tot les ambulàncies tindrien molt
difícil l’accés. Caldrien bol·lards.
Fa la sensació que aquest racó de la
ciutat està desvinculat de l’Ajuntament,
els treballs de manteniment són gairebé
inexistents, les escales trencades, la jardineria sense cura, i el pitjor és que s’ha
convertit en centre d’activitats de tràfic
de drogues a petita escala i de gent que
embruta i molesta els veïns. De fet, durant
el confinament era i és l’espai de reunió de
gentussa, ja que gairebé no es va veure la
vigilància fer-se veure. Hi ha hagut robatoris de cases, fins i tot a la farmàcia i altres
locals propers els han trencat les portes
per entrar-hi. Aquesta és la situació, i des
de fa temps, mentre l’Ajuntament no se
n’assabenta ni fa res.
Fa dues setmanes hem enviat a l’Ajuntament de Rubí una sèrie d’imatges sobre
aquesta situació referent a vehicles de
voreres escales i altres problemàtiques
de la zona.

Ara com ara, la situació és la mateixa,
vehicles que entren a tota castanya sense
importar que hi ha nens jugant, fins i tot
un parvulari. No ha passat cap funcionari
municipal, cap multa i gent fins i tot d’un
altre barri deixant el cotxe durant dies.
L’altre tema important i greu és que si
els bombers han d’anar a una urgència, el
i els camions no podrien passar, amb les
conseqüències que comportaria. Tan fàcil
de solucionar amb la instal·lació de bol·
lards al llarg de la paret contra el túnel,
i una bona senyalització. L’ingrés de tant
vehicle no només és perillós per als veïns,
sinó que també genera sorolls molestos
i olors de la combustió. Aquest trànsit
també trenca rajoles. Quant al referent
de jardineria, no arriba a tallar de tant en
tant la gespa, calen millores reals. Aquesta
imatge d’abandó genera que sigui l’espai
escollit per gentussa per passar el dia bevent fumant i deixant brutícia. Saben que
no hi ha vigilància. No pot recaure en els
veïns la responsabilitat de cridar l’atenció
o corregir comportaments inadequats. Els
veïns lamentem aquesta situació i esperem
que l’Ajuntament compleixi la seva responsabilitat i faci les seves tasques.

Veïns de la plaça dels Nens
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Hoy por ti, mañana por mi
Dalila
Barrouhou
El Faouzi
Los tiempos que corren
no están siendo nada fáciles en ningún aspecto,
sin embargo, la sociedad
parece ser la más avanzada
jamás vista, la tecnología,
la ciencia, la medicina, el
sector automovilístico y
un sin fin de aspectos más
que no dejan de sorprendernos con sus novedades
y descubrimientos.
Por lo contrario, otra
realidad, es que la sociedad actual, más que
nunca, refleja el estancamiento y la poca consciencia que hay respecto
a los derechos humanos,
concretamente siendo discriminados dos colectivos:
las mujeres y las personas
“no-blancas”. El 8 de marzo, que justo conmemorábamos hace mes, es para
algunos un día muy señalado en el que las feministas
buscan dar visibilidad y
promover la igualdad de
derechos entre hombres

y mujeres, mientras que
para otros es un día más
en el calendario. Desde mi
experiencia, el feminismo
que existe hoy en día, no
representa a todas las
mujeres, sigue teniendo
aspectos que odio, como
por ejemplo la xenofobia.
El empoderamiento y
apoyo hacia las mujeres
debe ser en todos los aspectos y sea cual sea el
origen de estas, no por
haber nacido en África
o en Europa eres más o
menos mujer, o por tener
una determinada fe tus
propias decisiones serán
más o menos válidas.
Ser hija de migrantes,
mujer y musulmana no
ha sido ni es tarea fácil,
aún viviendo en un país
“desarrollado”, en el que
la igualdad no es más que
ficticia, a veces tienes que
responder a preguntas
incómodas machistas y
racistas, y tristemente, es
algo con lo que aprendes
a convivir. Al principio, ser
alguien que rompe con los
estigmas y los estereotipos
parece sorprender para

mal, quizás porque es raro
que una “mora” estudie,
trabaje, tenga vida social
y juegue fútbol, porque
además, es mujer, y hay
cosas que las mujeres no
deberían hacer.
A medida que pasa el
tiempo, vas dándote cuenta de que lo que la gente
temía es que llegaras a
ser alguien en la vida, de
que consiguieras las metas
que te propusieras, de que
lograras ser quien deseas
y de sentirte a gusto con
todo eso.
No obstante, la lucha
por hacerse un lugar en
esta sociedad misógina no
cesa, por eso, una debe
esforzarse en visibilizar
todas las injusticias, el 8
de marzo, pero también el
resto de días del año.
Injusticias como las
que viven nuestros hermanos palestinos frente
al apartheid al que han
estado sometidos desde
1948 por parte de Israel,
el exterminio de uyghurs
en China o incluso la situación inestable de nuestra
vecina Ucrania. Sin duda,

en todos estos sitios habrá
mujeres y niñas como tú
y como yo, con sueños,
con metas, con ganas de
comerse el mundo, con
el mismo derecho que
todos a gozar de cosas tan
simples como estudiar,
como el disfrute de una
vivienda digna o algo tan
simple como el no ser discriminadas.
Debemos concienciar a
nuestros hijos, amigos, familiares, compañeros...de
que pese a que los actuales
estados gubernamentales
se hayan construido sobre
una base patriarcal, capitalista y racista, nosotros
no tenemos por qué seguir
con esta cadena, sino que
debemos educarnos en
todo lo contrario, prestar
ayuda al que lo necesite,
buscar la igualdad de condiciones y posibilidades
entre mujeres y hombres
en su totalidad, no discriminar a nadie por su
origen, color de piel o
religión. Uno nunca sabe
en qué lado de la vida va
a estar, recordad: Hoy por
ti, mañana por mí.

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

fe

l
a

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com
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Lleuger descens de l’atur
a la ciutat durant el març
REDACCIÓ

La ciutat ha registrat un lleuger descens del nombre de
persones aturades durant
el mes de març, ja que 36
persones han aconseguit
sortir de les llistes de desocupats. La dada de persones
sense feina se situa així en
4.646, la xifra més baixa
des del novembre passat.
En comparació al març de
l’any passat, cal destacar
que la reducció de l’atur en
aquests últims dotze mesos
ha estat de 1.100 persones.
Per sexe, l’atur continua castigant amb més força a les
dones. Dels 4.646 aturats
que hi ha a Rubí, 2.695 són
dones i 1.951, homes.
Segons les dades del
departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat,
per grups d’edat, el collectiu més afectat per l’atur
a Rubí és el de persones
entre 40 i 54 anys (1.756),
seguit pels majors de 54
anys (1.610). En el sector de
població entre 25 i 39 anys
hi ha 1.010 persones que no
troben feina, mentre que
entre els menors de 25 hi
ha 270 persones apuntades
a les llistes de l’atur.
Pel que fa a grans sectors d’ocupació, es manté el sector serveis, molt
afectat per la pandèmia
i un dels més inestables,
com el que aplega el gruix
dels aturats i aturades de

Rubí, amb 3.219 persones.
A força distància, el segueix
el teixit industrial, que al
març comptava amb 786
persones a l’atur. Finalment,
el sector de la construcció
registra 357 aturats i el de
l’agricultura, 19 persones
sense feina. Respecte a les
persones que no han tingut
anteriorment una ocupació,
aquelles que volen incorporar-se per primera vegada
al món laboral, hi ha 265
rubinecs i rubinenques.
El lleuger descens de
l’atur també s’ha produït a
quatre municipis més de la
comarca, però en el conjunt
del Vallès Occidental la tònica ha estat l’increment del
nombre de desocupats. Així,
Sant Cugat (-33), Santa Perpètua de la Mogoda (-24),
Palau-solità i Plegamans (-8)
i Ullastrell (-4) són les úniques ciutats on el nombre
d’aturats ha baixat ni que
sigui mínimament. La xifra
d’aturats a la comarca es
va situar al març en 47.506
persones, 363 més que el
mes anterior. La ciutat que
ha encapçalat aquest creixement ha estat Sabadell
(+127), seguida de lluny per
Terrassa (+89).
A Catalunya, el març
de 2022 s’ha tancat amb
371.486 persones aturades
registrades a les oficines
de Treball de Catalunya, el
valor més baix per a un mes
de març des de l’any 2008,
quan va ser de 291.640
persones.
Cal recordar que en totes aquestes dades d’atur
no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal
d’ocupació, perquè no estan
considerades dins la classiﬁcació d’atur registrat.

Les Jornades de Formació Professional
atrauen prop d’un miler de persones
MARTA CABRERA

Una trentena d’institucions
que ofereixen graus de Formació Professional de diferents àmbits a Rubí i el seu
entorn han muntat diversos
estands al Celler de Rubí en
el marc de les Jornades de
Formació Professional, que
han tingut lloc dimecres i
dijous. Es tracta de la sisena
edició d’aquesta fira, que
busca donar informació als
estudiants i persones interessades a cursar cicles de
grau mitjà i superior d’FP.
Es calcula que han passat
prop d’un miler de persones
durant els dos dies
La inauguració de les
Jornades de Formació Professional va anar a càrrec
de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, que va destacar la necessitat de fer activitats com
aquesta per oferir als estudiants tota la informació
possible sobre el seu futur
professional dins de l’FP. A
més, la màxima responsable
municipal va voler ressal-

Els estudiants han pogut conèixer de prop els diversos graus que s’ofereixen a Rubí i el seu entorn. / M.C.

tar que en aquesta edició
s’ha fet especial èmfasi en
potenciar l’interès de les
estudiants per les carreres
cientíﬁques i tecnològiques:
“Necessitem orientar les
vocacions cientíﬁques i tecnològiques cap a les dones,
perquè és un sector molt
masculinitzat i cal aconseguir aquestes vocacions i
talents que existeixen entre
les dones”.

Un dels objectius
ha estat potenciar
els estudis cientíﬁcs
i tecnològics entre
les dones
D’altra banda, Martínez també va insistir en
la necessitat d’adequar la
Formació Professional que
s’ofereix a Rubí amb les demandes existent al mercat

Un dels objectius de les Jornades és potenciar l’orientació cientíﬁca i tecnològica de les dones. / M.C.

laboral local, especialment
en l’àmbit industrial: “Creiem que hauríem de tenir
més oferta, hi ha branques
industrials que s’han de
reforçar. La planiﬁcació dels
graus la fa la Generalitat i els
demanem que ho facin en
funció de l’oferta corresponent a la ciutat”.
Per la seva banda, el
regidor d’Educació, Víctor García, va destacar la
importància de continuar
formant-se i no només en
el cas dels joves que acaben l’educació obligatòria:
“L’oferta que s’explica a
les Jornades és integrada,
continua i ocupacional i és
molt important per la gent
jove que surt de l’ESO, però
també pels treballadors que
busquen una nova orientació laboral perquè el seu
sector s’ha afeblit o simplement volen canviar la seva
carrera professional”.
A més dels stands i de
les mostres d’oﬁcis, les Jornades també van oferir
diverses xerrades i altres
activitats complementàries.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Càlid i sentit homenatge a Juli Sànchez amb
la seva família, amics i companys d’entitats

L’acte va ser molt emotiu i va finalitzar amb el Cant dels Segadors. / Diego Llamas - El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

REDACCIÓ

Amics, família i companys
de diverses entitats de Juli
Sànchez van oferir dissabte
a la tarda un càlid i sentit
homenatge al Casal Popular.
Van ser 245 les persones
que van poder assistir a
l’acte, que van completar

l’aforament de l’equipament
cultural: “Estem molt contents perquè preparar una
cosa així és difícil, suposa un
estrès emocional i és molt
reconfortant quan veus que
tot surt bé. La gent ha vingut
i realment els hi ha agradat
molt i estaven contents”, ha
explicat Montserrat Garrell,

amiga i companya d’activisme de Juli Sànchez i l’encarregada de presentar l’acte.
Els diversos parlaments
van estar acompanyats per
fotografies projectades,
però també hi va haver música, diverses cançons que
van interpretar les filles del
Juli, Pili i Aurora. Marc Sàn-

CINEMA

Prop de 800 infants participen
en la 8a edició de la Cantata

L’amfiteatre del Castell va acollir l’actuació musical. / M. C.

MARTA CABRERA

L’amfiteatre del Castell va
acollir dilluns al matí la 8
edició de la Cantata Escolar, que va comptar amb la
participació de 800 infants.
La Cantata és una iniciativa
dels professors de música de
les diverses escoles locals,
amb la col·laboració de l’Escola de Música Pere Bures i

d’EdRa. Enguany, s’ha pogut
reprendre l’espectacle amb
normalitat després de les
restriccions per la pandèmia.
Sota el títol ‘Campi qui
pugui!’, els infants de 4t
de Primària de la majoria
de les escoles de Rubí, van
interpretar nou cançons
amb l’acompanyament instrumental dels professors
de l’Escola de Música Pere

Burés. Els instruments i els
cantaires van ser dirigits per
Anna Puigneró, professora
de música de l’escola 25 de
Setembre.
Les cançons escollides
van ser ‘Comença l’estiu’
(Dàmaris Gelabert), ‘Samarreta d’imperi’ (Gertrudis),
‘Bicicletes’ (Blaumut), ‘La
tempesta’ (Antoni Miralpeix), ‘El mosquit’ (Poire
Vallbé), ‘Saturday Night’
(Whigfield. Adaptació mestres de música), ‘La barbacoa’ (Georgie Dann. Adaptació mestres de música),
‘Jo soc com tu’ (Els Catarres)
i ‘Drive my van’ (The Beatles. Adaptació mestres de
música).
Entre el nombrós públic,
principalment familiars dels
alumnes, hi havia l’alcaldessa, Ana M. Martínez, que
es va mostrar molt satisfeta
per poder recuperar l’activitat i ha agraït a l’Escola de
Música Pere Burés la seva
dedicació per poder fer realitat l’activitat.

chez i Conxita Sànchez, fill i
germana de l’homenatjat,
també hi van participar, així
com dos grups d’amics. A
banda d’aquests parlaments
més íntims, també van tenir
paraules de record representants d’algunes de les
entitats de les quals havia
format part: el Grup Fotogràfic El Gra, l’Associació de
Veïns del Carrer Sant Miquel,
el Casal Catalanocubà José
Martí i l’Assemblea Nacional
Catalana.
L’homenatge va incloure
una ballada de sardanes,
que va anar a càrrec de l’Escola de Sardanes Flor de Neu
i l’acte va cloure amb una
cantada del Cant dels Segadors amb totes les persones
que havien participat en els
discursos sobre l’escenari.
L’acte d’homenatge ha
complementat una exposició amb fotografies d’en Juli
que s’ha pogut veure fins al 7
d’abril a l’Auditori del Museu
Vallhonrat, amb retrats i les
fotografies de Cuba.
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‘Mediterráneo’, una pel·lícula que
sacseja conciències, arriba a La Sala
La proposta del Cicle Gaudí
per aquest mes d’abril és
‘Mediterráneo’, un film de
Marcel Barrena basat en fets
reals sobre el naixement de
Proactiva Open Arms i guardonat amb tres Goya.
La pel·lícula remunta fins a
l’any 2015 quan l’Òscar i el
Gerard viatgen fins a l’illa
de Lesbos, a Grècia, impactats per la fotografia d’un
nen ofegat en les aigües
del Mediterrani. En arribar
descobreixen que milers de
persones arrisquen les seves
vides cada dia creuant el mar
fugint de conflictes armats

en condicions precàries. No
obstant això, ningú fa res
per salvar les seves vides. Al
costat d’altres membres de
l’equip, lluitaran per donar
suport a persones que el
necessiten.
Un drama real que no
deixa indiferent l’espectador
i que sacseja consciències. Eduard Fernández, Dani
Rovira i Anna Castillo encapçalen el repartiment. La
projecció tindrà lloc aquest
divendres 8 d’abril a les 20 h
a La Sala i el preu de les entrades és de 4,50 euros i de 3
euros amb descompte. / DdR

El film ‘Bon dia, món!’, nova proposta
del cicle CineXic per a infants
La Biblioteca Municipal acollirà divendres vinent 11
d’abril a les 18 h la projecció
del film ‘Bon dia, món’, en el
marc del programa d’impuls
del cinema infantil en català,
CineXic, promogut per Òmnium Cultural.
‘Bon dia, món!’ és un
passeig per la naturalesa
molt ben documentat que
ens apropa a una fauna i una

flora de paper, que alhora
és molt realista. La natura
ens acompanya i, amb ella,
coneixem els éssers vius
que hi habiten mentre ens
ensenya a respectar tot
allò que ens envolta. La pel·
lícula utilitza la tècnica de
l’stop-motion i té un total de
90.000 fotografies. L’accés
és gratuït, però cal inscripció
prèvia. / DdR
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20.000 persones assisteixen al Festival
Los 40 Primavera Pop a l’Escardívol
LARA LÓPEZ

Unes 20.000 persones, segons els organitzadors, van
tornar a cantar i ballar dissabte al ritme de la música
a l’Escardívol, en el retorn
en format obert del festival
Los 40 Primavera Pop a
Rubí. L’any passat el macroconcert es va traslladar
a l’amfiteatre del Parc del
Castell per la pandèmia i va
ser amb aforament reduït d’unes 1.000 persones.
Aquesta vegada, l’èxit ha
estat tan gran que una gran
multitud no va poder accedir al recinte.
Tony Aguilar va a tornar
a ser el mestre de cerimònies, després de la seva
absència l’any passat, acompanyat dels locutors de Los
40 Víctor de la Torre, Adrià
Soler, Adrià Ortega i Uri
Mora, que van animar el
públic durant les gairebé 5
hores de durada del festival.
Malgrat les temperatures gèlides, milers de
ciutadans, principalment
jovent, però també adults,
de Rubí i altres poblacions
no van voler perdre’s la
festa organitzada per Los
40 i l’Ajuntament. Enguany,
els èxits en català van estar
molt presents gràcies a Suu,
Nil Moliner, Júlia Blum, The
Tyets, Bounce Twice, Sara
Roy i Miki Núñez, a més de
la valenciana Samantha. Un
dels moments més especials de la nit es va viure quan
Sara Roy i Miki Núñez van
cantar junts a l’escenari el
seu tema ‘Tot és més fàcil’,
demostrant el seu ‘feeling’
i emoció al públic.

DIVENDRES 8 D’ ABRIL

El nordamericà Justin Quiles va ser un dels cap de cartell del festival de
dissabte. / Laura Núñez Fotografía
L’Escardívol, ple de gom a gom, a l’inici del Festival. / Localpres-Ajuntament

Posteriorment, Miki
Núñez va tornar a l’escenari per tocar ‘No m’ho
esperava’ i ‘Diez minutos’. El
cantant egarenc, qui repetia
per segon any consecutiu al
festival, es va mostrar molt
content de poder actuar a
“deu minuts de casa” i va
guanyar-se al públic amb

el cant ‘Com el Vallès no hi
ha res’.
La cantant Suu va tornar
a l’Escardívol després d’haver actuat a la Festa Major
de Rubí el 2019. La cantant catalana estava molt
il·lusionada i amb nervis per
compartir cartell amb tants
artistes als quals admira.

Ana Mena, amb molts seguidors entre el públic, ho va donar tot a l’escenari, tant que fins i tot li va caure la faldilla. / Laura Núñez Fotografía

AGENDA

- ‘Mediterráneo’, de Marcel Barrena. Cicle
Gaudí de cinema català. A les 20 h a La Sala.
- Inauguració de la mostra d’originals de
l’àlbum ‘Sunakay’ i presentació del llibre.
Amb els autors Meritxell Martí i Xavier
Salomó (il·lustrador). A les 19 h a l’Espai de
Llibres Lectors al tren!
DISSABTE 9 D’ABRIL
-La Trocalleria. Espai d’intercanvi d’objectes de segona mà. A les 10.30 h a la pl. del
Mercat.
-Presentació del llibre ‘El petit gran llibre

de la música’ A les 12 h al Racó del Llibre.
Taller musical dirigit pels músics i autors del
llibre Jose López i Xavier Romeu.
-Contacontes Amb Sherezade Bardají. A
les 12 h a l’Espai de Llibres Lectors al Tren!
DIUMENGE 10 D’ABRIL
-Espectacle familiar ‘Cantajuegos’. Tribut
musical amb coreografies i cançons populars d’avui, d’ahir i de sempre. A càrrec de
Grupo Escena. A les 17 h al Casal Popular.
Preu: 9,90 €
DILLUNS 11 D’ABRIL
-Projecció del film ‘Bon dia, món!’ dins del

“És tot un honor actuar al
festival”, va afirmar. Suu va
estrenar la seva nova cançó
‘Nota de Voz’, a més de les
conegudes ‘Eres un temazo’
i ‘Tant de bo’.
Leo Rizzi, un dels artistes pop del moment, va
debutar al Primavera Pop
enguany amb els seus hits
‘Amapolas’ i ‘La puerta’. Rizzi
es va mostrar molt content
d’haver passat “de tocar a
casa a actuar en escenaris
amb 20.000 persones, és
un regal per mi”. Un altre
que va debutar al Primavera
Pop de Rubí va ser Álvaro
de Luna: “No em podia estrenar de millor manera en
aquest escenari que actuant
davant un públic meravellós
de milers de persones”.
L’artista sevillà va cantar
amb molta energia els seus
populars ‘Juramento de sal’
i ‘Levantaremos al sol’.
D’altra banda, alguns
artistes com Ana Mena, Nil
Moliner, David Otero, Bombay, Agoney i Lérica repetien
novament al Primavera Pop

de Rubí. Agoney, guanyador
de l’última edició de ‘Tu cara
me suena’, va mostrar-se
feliç de tornar a Barcelona.
Les actuacions més destacades de la nit van ser el retorn
de la popular Ana Mena i la
seva ‘Música ligera’, i altres
artistes internacionals com
els germans veneçolans

Mau y Ricky o l’estatunidenc
Justin Quiles, que van fer
ballar al públic al ritme dels
seus èxits reggeaton. Los
40 Primavera Pop va tancar
la nit amb la sessió del DJ
belga Lost Frequencies, reconegut internacionalment
per temes com ‘Are you with
me’ o ‘Where are you now’.

Nil Moliner va fer un duet amb Ana Mena i desrpés va tornar a pujar a l’escenari per transmetre bona música i bon rotllo. / Laura Núñez Fotografía

cicle CineXic, d’impuls al cinema infantil
en català. A les 18 h a la Biblioteca Mestre
Martí Tauler. Org. Òmnium Cultural. Cal
inscripció prèvia.
DISSABTE 16 D’ABRIL
-Mercat de la numismàtica i el col·
leccionisme. A partir de les 8 h a la pl.
del Mercat.

EXPOSICIONS
Mostra fotogràfica en homenatge a Juli
Sànchez. A l’Auditori del Museu Vallhonrat
fins al 7 d’abril.
Sant Llorenç del Munt des de la terrassa.
Fotografies de Gerard Bosch. A la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler fins

al 23 d’abril.
Àmbit i senderes. Pintures de Sergi Marcos. Fins al 30 d’abril a l’Aula Cultural.
Escenes oceàniques. Mostra de pintura
de l’artista rubinenca Núria S. Lacambra.
Al Celler fins a l’1 de maig.
Mostra en homenatge a l’artista Pepa de
Haro. A l’Escola d’Art i Disseny fins al 20
de maig.
‘En el camí’. Exposició fotogràfica de Xavier
Oller de paisatges de Sud-amèrica. Fins al
29 de maig a l’Antiga Estació.
Rastres, rostres i retrats. Exposició de
retrats de totes les èpoques de l’artista
Miquel Mas. Factoria Cultural de Terrassa
(Rambla d’Ègara, 340)
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EXPOSICIONS

Miquel Mas inaugura a la Factoria Cultural de
Terrassa la mostra ‘Rastres, rostres i retrats’
Es tracta de la primera d’un cicle d’exposicions amb el qual
l’artista commemora els 60 anys de la seva primera mostra
REDACCIÓ

‘Rastres, rostres i retrats’ és
el nom d’una nova exposició
de l’artista rubinenc Miquel Mas, que des d’aquest
dijous es pot visitar a la
Factoria Cultural de Terrassa (Rambla d’Ègara, 340).
La mostra és una selecció
d’una setantena de retrats
que ha creat Mas en les diferents èpoques de la seva
llarga i brillant trajectòria
artística, allunyada de modes i tendències.
Gairebé tots els pintors
del segle XX l’han tractat,
si bé no amb l’interès i la
finalitat de reproduir una
imatge fidel, sinó donant
un toc personal i original a
l’obra. En aquesta exposició,
Miquel Mas va més enllà
d’això i reuneix la tècnica
pictòrica i la tècnica en
construcció dels rostres per
donar al retrat categoria
d’obra d’art. Mostra un
discurs coherent que va des
del llenguatge hiperrealista
fins a l’expressionisme, i

Autoretrat de l’artista i una de les obres de l’exposició. / Cedida

ho fa amb la utilització de
diferents tècniques: llapis,
acrílics, collage...
L’espectador podrà observar obres perfectament

identificables, a vegades
portades al realisme més
extrem, però també li caldrà
interactuar amb algunes
altres per aconseguir con-

nectar-hi.
Sobre la mostra, l’exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras assenyala
que “Miquel Mas s’aproxima al retrat des de vies molt
diferents, a l’empara de
la seva tècnica exuberant.
Però també, i cada vegada
més, a partir d’una mirada
experta i madura, orbicular i
sovint distant, que li permet
ser amable, però també crític, oníric o càustic, precís o
elucubrador, amb qui o què
retrata”.
La mostra ‘Rastres, rostres i retrats’ es podrà visitar
a Terrassa fins al pròxim 16
de juliol. L’horari d’obertura al públic és de dilluns
a dissabte, de 16 a 21 h i
diumenges i festius obert els
dies de funció. Amb aquesta exposició, el rubinenc
arrenca un cicle de mostres
amb les quals commemora
el 60è aniversari de la seva
primera exposició, que va
ser quan només tenia 13
anys, al Casal Popular per
les Festes de Sant Roc.

El rubinenc Xavi Oller exposa a l’Antiga Estació una
mostra de fotografies de viatges a Sudamèrica

Imatge promocional de la mostra ‘En el camí’, del fotograf rubinenc Xavi Oller. / Cedida

REDACCIÓ

El rubinenc Xavi Oller inaugurarà aquest dijous a les 19
h a l’Antiga Estació l’exposició ‘En el camí’, una selecció
d’una trentena de fotografies realitzades en dos

viatges per diversos països
sud-americans. Aquesta és
la primera vegada que Oller,
que ja ha exposat en altres
indrets com Barcelona, ho
fa a la seva ciutat.
El fotògraf explica que
la mostra ‘En el camí’ és

fruit d’un procés de canvi
personal a partir que un
viatge inesperat a Xile en
un moment de la seva vida
“on només veia el món girar
des de la finestra de la feina
on treballava”. “Va ser allà,
a Xile, on després de quin-

ze dies viatjant en solitari,
vaig tenir l’oportunitat de
reflexionar i començar a
redirigir el meu camí interior”, detalla Oller. Aquest
primer viatge el va abocar a
demanar una excedència i a
llençar-se a “l’aventura més
trencadora i alliberadora de
la meva vida, tornar a Sudamèrica”.
Xile, Argentina, Uruguai
i Brasil van ser alguns dels
països que va visitar, amb
la màquina de fotografiar
en mà, captant la bellesa de
paisatges únics com els que
conformen Sud-amèrica.
Entre les imatges seleccionades per la mostra, l’Illa de
Pasqua, el desert d’Atacama
o les cataractes de l’Iguazú.
La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i
l’horari d’obertura de la
sala és dijous, divendres i
dissabtes d’11 a 14 h i de 17
a 20 h, i diumenges i festius,
d’11 a 14 h.
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BREUS

El Racó del Llibre presenta dissabte
‘El petit gran llibre de la música’
El Racó del Llibre acull
aquest dissabte 9 d’abril a
les 12 h la presentació del
llibre il·lustrat ‘El petit gran
llibre de la música’. Es tracta
d’una obra il·lustrada, amb
dibuixos de María Simavilla,
adreçada a lectors infantils i
també adults que explica els
diferents estils i formacions
musicals amb exemples i
recomanacions. Fins i tot
inclou una llista de reproducció de cançons per escoltar durant la lectura amb

l’enllaç a Youtube i Spotify.
La presentació tindrà el
format d’un taller dirigit pels
músics i autors del llibre Jose
López i Xavier Romeu. Els
participants podran escoltar
i comentar els diferents gèneres musicals i amb l’ajuda
d’un piano i una guitarra
podran participar en la composició conjunta d’un blues,
que finalment podran tocar
i cantar en directe.
El taller té una durada
d’uns 40 minuts. / DdR

Mostra d’originals de l’àlbum
‘Sunakay’, a l’espai Lectors al Tren!
L’espai de llibres Lectors
al Tren! inaugurarà aquest
divendres 8 d’abril a les 19
h una exposició dels originals de l’àlbum ‘Sunakay’,
escrit per Meritxell Martí i
il·lustrat per Xavier Salomó,
editat per Flamboyant. A
‘Sunakay’, el mar s’ha convertit en un immens abocador sense vida submarina.
Dues germanes sobreviuen
en una illa de plàstic, entre
la deixalla, però un petit
accident canviarà el rumb
de les coses. L’àlbum, més
enllà de tractar sobre la
contaminació de plàstics,
és una oda als nostres mars

i un himne a la necessitat de
protegir el planeta, que ens
interpel·la i ens dona una
mirada esperançadora. La
presentació comptarà amb
el guardonat tàndem MartíSalomó i amb Patricia Martín, editora de Framboyant.
Contacontes
D’altra banda, dissabte a les
12 h, l’espai Lectors al Tren!
oferirà un contacontes de
l’editorial Beascoa amb Sherezade Bardají, qui explicarà
històries com la d’un famós
elefant de colors o la d’una
ovelleta molt amiga d’un
llop. / DdR

Viatges, tallers i conferències, entre les
propostes de l’AEUR per al tercer trimestre
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha arrencat aquesta setmana les
activitats programades per
a aquest trimestre del curs.
Un trimestre amb propostes i temàtiques molt
variades, que van des d’un
viatge a Egipte i un a França,
a conferències de diversos
àmbits.
El seminari d’aquest trimestre tracta sobre l’aigua,
el tractament i el canvi climàtic i tot relacionat amb
Rubí. Així, ahir Marga Ortiz,
llicenciada en Humanidades, i Jordi Simó, ambientòleg, van oferir la primera
xerrada del seminari sota
el títol ‘L’aigua: tan a prop,
tan lluny’, un recorregut pels
diferents indrets d’aigua i
fonts com espais de cultura,
natura i vida de Rubí.
La propera activitat
arribarà el dimarts 19 a
les 19 h a la Biblioteca i
serà una conferència sobre
l’Any Fuster, programada en

col·laboració amb l’entitat
Amics de la UAB. La xerrada
anirà a càrrec de Francesc
Foguet, doctor en Filologia Catalana. L’endemà,
dimecres 20, a les 18 h i a
l’Auditori Vallhonrat, tindrà
lloc la conferència ‘Com neix
una novel·la’, que impartirà
l’escriptor i periodista Rafael
Nadal, reconegut amb diversos guardons com el Premi
de les Lletres Catalanes.
Les propostes de l’abril
finalitzaran dijous 28 amb
una visita guiada per l’Acadèmia Catalana de Belles
Arts i l’edifici de la Llotja
de Mar. La trobada és a les
10 h a l’estació de FGC o a
les 11.30 h a la porta de la
Llotja de Mar. Està previst
dinar al restaurant Olentia,
situat a l’hotel Duquessa de
Cardona. Les inscripcions es
poden fer fins al 22 d’abril a
www.aularubi.cat. El preu és
de 45 euros per als socis de
l’entitat i de 54 euros pels no
socis. / DdR
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El CE Olímpic de Can Fatjó
va completar un bon partit
al camp del FC Sant Feliu, un
dels equips millor classificats
del grup 3 de Segona Catalana. El partit, al qual tots dos
equips arribaven amb certes
urgències, va acabar amb
empat a dos.
L’Olímpic va prendre des
del primer moment la iniciativa, orientant clarament el
seu joc a l’atac, però la manca d’encert en els metres
finals, l’assignatura pendent
dels de Can Fatjó, va permetre els locals mantenir la
porteria a zero. Quan més
estava dominant l’Olímpic,
va arribar al minut 9 l’única
ocasió que van tenir els
locals a la primera meitat
i que va acabar en un gol
afortunat, ja que va arribar

La Unió Esportiva Rubí ha
aconseguit una important
victòria contra el Vic Riuprimer per 4-0, uns tres
punts que li valen al Rubí
per fer un pas més cap a
la permanència a Primera
Catalana. Els jugadors de
Juan Romero van saltar al
terreny de joc amb tota
l’artilleria ofensiva des de
bon inici i van completar un
dels millors partits que han
fet a Can Rosés.
Tot i el resultat ampli, el
duel no va ser tan fàcil pels
locals, que van veure com
el conjunt rival s’apropava
perillosament a l’àrea del
Rubí. Aleix va resoldre dues
situacions complicades,
mentre que Miraash i Ruy
Gama van fregar el gol pels
locals. El primer finalment
aconseguiria marcar amb
una vaselina que va suposar
l’1-0.
Els blanc-i-vermells van
aguantar bé fins al descans,
ja que els locals només
intimidaven la porteria local amb jugades a pilota
aturada.
Després de la mitja part,
Juanjo Navarro es va inventar una jugada que va acabar suposant el 2-0, que va
donar tranquil·litat al Rubí.
El tècnic local va moure la
banqueta i va donar entrada

L’Olímpic Can Fatjó només
empata en un partit que
podria haver guanyat

després d’un rebot. L’equip
de Rubí va seguir amb el domini del partit i tocant bé la
pilota, però sense rematada
final. Al minut 17, Mauri va
rematar de cap per fer el gol
de l’empat des de dins de
l’àrea local. Abans d’acabar
el primer temps, els de Can
Fatjó encara van tenir un
parell d’ocasions més per
avançar-se, però no van estar
encertats.
A la segona part, va continuar amb un guió gairebé
calcat al del primer temps:
domini, toc, possessió i oportunitats per l’Olímpic. Tot
i així, el Santfeliuenc es va
tornar a avançar amb un gol
de Jiménez, que ja havia fet
el primer gol, al minut 61.
Les dues banquetes van
realitzar canvis i per l’Olímpic
va entrar Cabello
en substitució
d’Uri. Va ser arribar i moldre, perquè precisament
va ser Cabello qui
va marcar en la
primera pilota
que va tocar, amb
una esplèndida
rematada de cap
al minut 81 per
fer el 2-2 que ja
no es va moure.
El proper partit
de l’Olímpic serà
aquest diumenge
a les 12 h contra
la UD Gornal al
municipal de Can
Mauri va marcar el primer gol. / J.M. Villena Fatjó. / J. Verde
FUTBOL 7 ADAPTAT | WELEAGUE7

Derrota per golejada de
l’Horitzó Can Mir a Montcada
L’Horitzó Can Mir va perdre
de forma contundent al
camp del Montcada FB (5-0)
en la jornada 14 de la Segona Divisió de la Weleague.
El conjunt local va dominar
àmpliament el partit i va
imposar el seu físic, molt
superior al dels jugadors
rubinencs.
El partit es va torçar des
del primer minut, quan el
Montcada va marcar el primer gol gràcies a una bona
jugada trenada per la banda
dreta del seu atac que no va
poder interceptar la defensa
visitant. A partir d’aquest

moment, els jugadors locals
van imposar un joc molt
més físic i, entre això i les
bones aturades del porter
del Montcada, van fer que
els jugadors de Xavier Mas
no poguessin foradar la
porteria contrària en cap
moment.
Per l’Horitzó Can Mir
van jugar Sergio González,
Rosario Crispin, Armand
Conejero, Ayoub El Kassah,
José Manuel María, Santi
Marín, Juan Manuel Girón,
Rubén Martín, Xavier López,
Jesús Ramos i Jan Corral./
Horitzó-Can Mir

Victòria per apropar la UE Rubí a
la permanència a Primera Catalana

Els jugadors de la Unió Esportiva Rubí celebrant la victòria contra el Vic. / Cedida

a Migue i Berlanga.
El tercer gol va arribar
després d’una centrada
d’Aitor Torres que Álex Ortega va rematar al fons de
la xarxa. Quan quedaven 10
minuts pel final va arribar
el quart gol local, obra del
jove del planter Berlanga,
que va fer un fort xut amb
l’esquerra que va entrar
per l’escaire, el millor gol
del matí.
Després de finalitzar el
partit, Juan Romero va dir
que el Rubí està molt a prop
de segellar la permanència: “La tenim a tocar. Ens
queden dos partits a casa
i volem guanyar al Manlleu

la setmana vinent”. El Rubí
és novè a la classificació,
empatat a 28 punts amb
l’Horta.
El filial suma la cinquena
victòria en sis partits
Per la seva banda, el filial
de la UE Rubí ha sumat la
cinquena victòria en els
darrers sis partits, una bona
ratxa que el manté quart a
la classificació.
Aquesta vegada el triomf va arribar al camp de
la UD Planadeu, un dels més
difícils del grup 6 de Tercera
Catalana. Els joves jugadors
de José Querada ‘Pirri’ es
van imposar al quadre local

per un estret 1-2, en un
partit en què els locals van
ser superiors en el primer
temps. De fet, en els primers
45 minuts els jugadors rubinencs no es van apropar a
l’àrea rival.
Al minut 35 de la primera part, Montes va aconseguir l’1-0 pel conjunt sabadellenc després d’un error
de la defensa del Rubí. Per
tot plegat, l’entrenador del
Rubí B va haver de fer canvis
per fer reaccionar a l’equip i
així va ser. Al minut 57 Manel va fer l’empat de penal
i tres minuts després, Babacar Samba va aconseguir
el gol del triomf. / UE Rubí

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Un Juventud de Septiembre en ratxa suma
un gran triomf contra el líder, el Juan XXIII
El CF Juventud 25 de Septiembre va visitar la UD San
Lorenzo, el líder del grup 6
de la Tercera Catalana en el
partit corresponent a la jornada 23. El conjunt rubinenc
va aconseguir una victòria
de mèrit i va demostrar que
està en un bon moment
de forma superant el líder
per 1-3.
Els jugadors de Richard
Giménez van tenir el control total de la pilota des
de l’inici del partit, amb
arribades constants a l’àrea
rival. Fruit d’això, abans del
quart d’hora, Roli i Óscar
Hidalgo van posar el 0-2 en
el marcador, demostrant el
domini visitant.
Ja fregant el descans, en

Els jugadors celebren el triomf contra el líder. / Cedida

una de les poques ocasions
que va tenir el San Lorenzo
en els primers 45 minuts, els

locals van retallar distàncies
amb l’1-2. El guió del partit
no va canviar gairebé a l’inici

de la segona meitat: el Veinti
seguia amb el control de la
pilota i al minut 54, després
d’un contraatac perfecte, va
aconseguir l’1-3.
A partir d’aquí, el conjunt local va pressionar més
amunt per intentar entrar
en el partit, però la contundència defensiva i una bona
actuació del porter Chema,
van evitar que el marcador
es mogués.
És la quarta victòria consecutiva i el novè partit sense perdre pel CF Juventud 25
de Septiembre, que se situa
a 6 punts del líder. La propera jornada, el Veinti repetirà
com a visitant contra el FC
Matadepera, el dissabte a
les 18.15 h. / J. González
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ATLETISME | DUATLÓ

GIMNÀSTICA ARTÌTICA | COMPETICIÓ

El CN Rubí queda 37è en el Duatló
de Carretera de Cerdanyola

Podi per l’equip de Base 2 Petites del GAER

L’equip masculí de triatló del
Club Natació Rubí (CNR) va
participar en el 9è Duatló
de Carretera de Cerdanyola
del Vallès, que va tenir lloc
el dissabte. El grup del club
rubinenc, format per Carlos
Insa, Gerardo Blanco, José
Antonio Matias i Víctor Gasto,
va quedar en 37a posició de
la general per equips.
Els quatre triatletes van
completar amb èxit la prova i el més destacat va ser
Carlos Insa, que va tcreuar
la línia d’arribada quart en
la categoria Sub-18 i 18è a la
general. El CNR ha mostrat
la seva satisfacció pels bons
resultats de la secció. / CNR

Noa, Gina i Elena van pujar al podi. / Cedida

ATLETISME | CURSA

Dos corredors de Fondistes Rubí participen a
la prova de 10 km de la Marató de Saragossa
Gerardo Blanco, creuant la línia de meta. / Cedida

WATERPOLO | SELECCIONS

Un infantil del Natació Rubí, convocat
amb la selecció catalana de waterpolo
La Federació Catalana de
Natació ha convocat Óscar
van Doorn, waterpolista
del CN Rubí, per participar
en el Campionat d’Espanya
de Comunitats Autònomes
Infantil, que es disputarà
del 9 al 12 d’abril a Madrid.
El cos tècnic de la selecció
també té un integrant del
club rubinenc, Iu Pina.
Pel que fa a la secció
de natació, es va disputar
dissabte a Sant Cugat una
jornada de repesca en categoria benjamí, una prova
organitzada pels nedadors
que no van poder disputar
les primeres jornades de
lliga. Durant la prova, es
van nedar els quatre estils
en la distància de 50 m i
100 m. Els nedadors locals van millorar els seus
resultats en alguna de les
proves. / CNR

Durant el mes de març s’han
disputat diverses competicions de gimnàstica artística
femenina i masculina. Els i
les gimnastes del GAER han
participat en les diferents
categories de Base de la
Federació Catalana de Gimnàstica. Cal destacar el segon
lloc de l’equip de Base 2
Petites, format per Noa, Gina
i Elena. El club ha destacat
l’esforç i implicació de tots i
totes les gimnastes. / GAER

Dos representants de Fondistes Rubí, Nicolás López,
i Pedro Sánchez, han participat aquest diumenge a
la prova de 10 km inclosa
dins la celebració de la XV
Marató de Saragossa, que
ha tingut lloc a la capital
aragonesa. Nicolás López ha
aconseguit completar els 10
km amb un temps de 49:03,
mentre que el seu company,
Pedro Sánchez, ha acabat la
cursa aturant el cronòmetre
en 59:11. / Fondistes Rubí

Pedro Sánchez i Nicolás López, de Fondistes Rubí. / Cedida

Nedadors que van participar a la jornada. / Cedida

RESULTATS DE WATERPOLO
CN. MATARÓ

MÀSTERS

8-8

ALEVÍ A

CN. MONTJUIC

6-6

CE. MEDITERRANI

INFANTIL FEMENÍ

19-4

CADET MASCULÍ

CN. BARCELONA A

5-14

INFANTIL FEMENÍ

CN. TERRASSA

3-10

CN. ATL
BARCELONETA

JUVENIL MASCULÍ

18-4

BENJAMÍ B

CN BADIA

4-2

BENJAMÍ B

CN POBLE NOU

5-0

El cotxe del rubinenc Juan Carlos Arias. / Cedida

